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  موجهة إىل رئيس جملس األمن  ١٩٩٨آذار/مارس  ٣١رسالة مؤرخة  - ٢٥

  املتحدة  من القائم باألعمال بالنيابة للبعثة الدائمة لبابوا غينيا اجلديدة لدى األمم
  

املعقـودة   ٤٩٦٢داوالت الـيت دارت يف اجللسـة   امل  

    ٢٠٠٤أيار/مايو  ٦يف 

، املعقــودة يف ٤٩٦٢اســتمع جملــس األمــن يف جلســته   
، إىل إحاطــة مــن األمــني العــام املســاعد     ٢٠٠٤أيار/مــايو  ٦

للشؤون السياسية عن أنشطة مكتب األمـم املتحـدة السياسـي    
أدىل ببيانــات  يف بوغانفيــل، بــابوا غينيــا اجلديــدة، ويف أعقاــا 

مجيـــع أعضـــاء الـــس وكـــذلك ممثلـــو بـــابوا غينيـــا اجلديـــدة، 
  ، واليابان.)١(وفيجي، ونيوزيلندا

نه جرى بـدعم  إاألمني العام املساعد يف إحاطته  قالو  
من الـس تنفيـذ توصـية األمـني العـام بتخفـيض قـوام مكتـب         
األمــم املتحــدة السياســي يف بوغانفيــل وبإنشــاء خليفتــه، بعثــة   

اقيب األمــم املتحــدة يف بوغانفيــل. وعملــت البعثــة اجلديــدة   مــر
بالتعاون والتشاور الـوثيقني مـع احلكومـة الوطنيـة لبـابوا غينيـا       

ــادة بوغانفيـــل. ويف   ــانون األول/ديســـمرب  ١٧اجلديـــدة وقـ كـ
، قام جيش بوغانفيل الثوري وقوة بوغانفيل للمقاومة ٢٠٠٣

ألسـلحة احملتجـزة يف   ما يتعلق بتدمري مجيع ا بتعزيز اتفاقهما يف
ــة مــن     ــة الثالث حاويــات علــى النحــو املنصــوص عليــه يف املرحل
خطة العمل املتعلقة باالنتهاء مـن مجـع األسـلحة. ومـن خـالل      
إضــفاء الطــابع الالمركــزي علــى عمليــة تــدمري األســلحة، الــيت 
ــدات      ــادة الوحــ ــابقني وقــ ــاتلني الســ ــة للمقــ ــت الفرصــ أتاحــ

خ احملـدد للتـدمري وطريقـة    يقـرروا التـاري   والطوائف أنفسهم أن
تنفيــذ ذلــك، جنحــت البعثــة جناحــا كــبريا يف تســريع تــدمري        

__________ 

باسم منتدى جزر احمليط اهلادئ (أستراليا، وبابوا غينيـا اجلديـدة،     )١(  
وبــاالو، وتوفــالو، وتونغــا، وجــزر ســليمان، وجــزر مارشــال،       

املوحـدة)،   -وساموا، وفانواتو، وفيجي، وميكرونيزيا (واليـات  
 ).وناورو

يف املائــة مــن   ٨١األســلحة. وقــام ســكان بوغانفيــل بتــدمري     
ــل للمقاومــة     ــوة بوغانفي ــل الثــوري وق ترســانيت جــيش بوغانفي
ــل      ــة بوغانفي ــة األمــم املتحــدة. وكانــت جلن حتــت إشــراف بعث

ــر    ــداد املشـ ــى إعـ ــل علـ ــتورية تعمـ ــري  الدسـ ــث واألخـ وع الثالـ
  عرض علـى اجلمعيـة التأسيسـية لبوغانفيـل     للدستور، الـذي سـي

عرض علـــى ، مث ســـي٢٠٠٤للموافقـــة عليـــه يف حزيران/يونيـــه 
األمـني   ذكراحلكومة الوطنية إلقراره حبلول اية متوز/يوليه. و

ــع املراحــل الدســتورية،      ــه عقــب إكمــال مجي العــام املســاعد أن
ن كثــب مــع حكومــة بــابوا غينيــا  ستواصــل البعثــة التشــاور عــ

اجلديدة ومع األطـراف يف بوغانفيـل بشـأن اعتزامهـا الشـروع      
حلكومـة  ايف االنتخابات. وقد فـوض الـس التنفيـذي الـوطين     

ــل يف   ــة لبوغانفيـ ــة املؤقتـ ــمرب   ١٧اإلقليميـ ــانون األول/ديسـ كـ
سلطات الشرطة ومهامها، ويف خطوة أخـرى صـوب    ٢٠٠٣

ــام ا   ــذايت، ق ــوة    االســتقالل ال ــد الســابق لق ــيني القائ حلــاكم بتع
املقاومة يف بوغانفيل أول وزير للشرطة يف بوغانفيـل. ودأبـت   
حكومتــا أســتراليا ونيوزيلنــدا أيضــا علــى دعــم تطــوير قطــاع    

  األمن يف بوغانفيل.  

نه قد أحـرز بعـض التقـدم    إاألمني العام املساعد  قالو  
غانفيـل  ما يتعلق مبشـاركة السـيد فرانسـيس أونـا، زعـيم بو      يف

الرئيسي الـذي مل تشـمله عمليـة السـالم بعـد. وأمتـت الوحـدة        
ــدمري      ــا ت ــة للســيد أون ــاع ميكــاموي التابع ــوة دف الرئيســية يف ق

. بيــد أن عناصـر قـوة دفــاع   ٢٠٠٤أسـلحتها يف نيسـان/أبريل   
ميكاموي األخرى مل تسيطر بعد على أسـلحتها. وقـد أبلغـت    

ــآخ     ــا ب ــم املتحــدة الســيد أون ــراقيب األم ــة م ر التطــورات يف بعث
عمليــة الســالم ومــا برحــت تعــرب عــن اســتعدادها الســتئناف 
االتصـــاالت املنتظمـــة معـــه. ومـــن مث فقـــد رأى األمـــني العـــام 
املساعد بصفة عامة أن فرانسيس أونا ما زال جيـري احلـد مـن    
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حــث األمــني العــام املســاعد األطــراف علــى    ،تــأثريه. وختامــا
عمليـــة بوغانفيـــل مضـــاعفة جهودهـــا املبذولـــة لالنتـــهاء مـــن  

الدســتورية، مبــا يفــتح البــاب أمــام انتخــاب حكومــة تتمتــع        
ــروف    ــمح الظـــ ــا تســـ ــل حاملـــ ــذايت يف بوغانفيـــ ــاحلكم الـــ بـــ

  .)٢(بذلك  العملية

ورحـــب معظـــم املـــتكلمني بالتقـــدم احملـــرز يف تنفيـــذ    
ــل يف  ــة الســالم يف بوغانفي ــا عملي ــة   م ــهوض بالعملي ــق بالن يتعل

طــة الــتخلص مــن األســلحة الدســتورية واملرحلــة الثالثــة مــن خ
وتفويض مهام الشرطة وسلطاا إىل احلكومة اإلقليمية املؤقتـة  
لبوغانفيــل. وســلط العديــد مــن املــتكلمني الضــوء علــى الصــلة  
بــني الســالم الــدائم واالقتصــاد ذي االكتفــاء الــذايت، وأكــدوا   
احلاجة إىل مواصلة التنمية االقتصادية واالجتماعيـة بـدعم مـن    

ــدويل  ــى     اتمــع ال ــد عل ــتكلمني التأكي ــن امل ــد م . وكــرر العدي
ــة الســالم      ــا يف عملي  .)٣(احلاجــة إىل إشــراك فصــيل الســيد أون

شـدد  فنيوزيلندا باسم منتدى جزر احمليط اهلادئ،  وتكلم ممثل
علــى اهتمامــه مبســتقبل  علــى ضــرورة أن يبقــى اتمــع الــدويل

 بوغانفيـــل وبـــاقي بـــابوا غينيـــا اجلديـــدة فيمـــا يتعلـــق بالتنميـــة
  .  )٤(االجتماعية واالقتصادية

  
ــان ال   ــه بي  ٥٢٠١لســة اجلالــرئيس يف  الــذي أدىل ب

    ٢٠٠٥حزيران/يونيه  ١٥املعقودة يف 

ــة    ــودة يف ٥٢٠١يف اجللسـ ــه  ١٥، املعقـ حزيران/يونيـ
ــدة إىل املشــاركة      ٢٠٠٥ ــابوا غينيــا اجلدي ــي ممثــل ب ــيت دع ، ال

__________ 

  )٢(  S/PV.4962 ٥-٢، الصفحات. 

ــه، الصـــفحتان    )٣(   ــا)؛  ٧و  ٦املرجـــع نفسـ ــفحتان و(أملانيـ  ١٣الصـ
 وباكستان). (االحتاد الروسي، ١٢الصفحة و(بنن)؛  ١٤ و

 .١٥املرجع نفسه، الصفحة   )٤(  

مجلـة   ، ويف)٥(فيها، أدىل الـرئيس (فرنسـا) ببيـان باسـم الـس     
  ما أورده الس يف البيان أنه:

رحب بإجراء أول انتخابات عامة النتخـاب الـرئيس وأعضـاء      
الــذايت، وذلــك يف  جملــس النــواب يف منطقــة بوغانفيــل املتمتعــة بــاحلكم  

ى أــــا أ، ور٢٠٠٥حزيران/يونيــــه  ٩أيار/مــــايو إىل  ٢٠الفتــــرة مــــن 
  راقبني الدوليني؛  أجريت بكفاءة وبشفافية، حسب ما أشار إليه فريق امل

حــث أولئــك الــذين مل يشــاركوا يف العمليــة االنتخابيــة علــى  و  
احتـــرام نتيجـــة االنتخابـــات وإعـــالن تأييـــدهم دون إبطـــاء حلكومــــة       

  بوغانفيل املتمتعة باحلكم الذايت يف ما تبذله من جهود لبناء السالم؛  

أعرب عـن تقـديره للجهـود الـيت بذلتـها حكومـة بـابوا غينيـا         و  
  ة وبذهلا قادة بوغانفيل لتنفيذ اتفاق بوغانفيل للسالم كامال؛  اجلديد

ــة األمــم املتحــدة يف     و   ــأن أداء بعث ــاح ب أحــاط علمــا مــع االرتي
بوغانفيل، وكـذلك أداء مكتـب األمـم املتحـدة السياسـي يف بوغانفيـل،       
الذي حلت حمله، أثبتا الدور احلاسم الذي ميكـن أن تسـهم بـه، بكفـاءة     

سية خاصـة صـغرية لألمـم املتحـدة، ذات واليـة حمـددة       وفعالية، بعثة سيا
  بوضوح، يف جهود تسوية صراع إقليمي.  

  
املـــداوالت الــــيت دارت يف جلســـة جملــــس األمــــن     

  ٢٠٠٥متوز/يوليه  ٦املعقودة يف  ٥٢٢٢

متوز/يوليـــــــه  ٦، املعقـــــــودة يف ٥٢٢٢ ةلســـــــاجليف   
لــس إىل إحاطــة مــن األمــني العــام املســاعد ا، اســتمع ٢٠٠٥
ــع أعضــاء     للشــؤ ــات مجي ــية، ويف أعقاــا أدىل ببيان ون السياس

 ،وبـــابوا غينيــــا اجلديــــدة  ،الـــس وكــــذلك ممثلـــو أســــتراليا  
  ونيوزيلند.  

 الــيت قــدمهاوأفــاد األمــني العــام املســاعد، يف إحاطتــه    
أن واليـة بعثـة األمـم املتحـدة قـد نفـذت       بـ باسم األمني العـام،  

ــل.  ــي فبالكامـــ ــه  ١٤فـــ ــاب ، يف ٢٠٠٥حزيران/يونيـــ أعقـــ
__________ 

  )٥(  S/PRST/2005/23. 
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االنتخابــات األوىل للــرئيس وأعضــاء جملــس النــواب يف منطقــة 
احلكــم الــذايت املقامــة يف بوغانفيــل، عقــد األطــراف يف اتفــاق  
بوغانفيــل للســالم اجللســة اخلتاميــة للجنــة االستشــارية لعمليــة  
ــة أن أهــدافها وفقــا التفــاقي لينكــولن     الســالم. وقــررت اللجن

ــد حتققــت. ويف وقــ    ــل للســالم ق ت الحــق، وافقــت  وبوغانفي
األطــراف علــى حــل اللجنــة، وعلــى أن تتــوىل هيئــة اإلشــراف  
املشـــتركة الدائمـــة إدارة العالقــــات بـــني احلكومـــة الوطنيــــة     
وحكومة احلكم الذايت يف بوغانفيل. وبعد االنتـهاء مـن خطـة    
العمــل مــن أجــل االنتــهاء مــن مجــع األســلحة وتنفيــذ ترتيبــات 

فـاق السـالم هـو إجــراء    احلكـم الـذايت، ظـل الـركن املتبقــي الت    
ــتفتاء  ــأناالسـ ــتقبل    بشـ ــل يف املسـ ــي لبوغانفيـ ــز السياسـ املركـ

سـنة، وســيكون القـرار النــهائي بشـأن نتيجــة     ١٥أو  ١٠ بعـد 
االســتفتاء متروكــا لربملــان بــابوا غينيــا اجلديــدة. وذكــر األمــني 
ــة     العــام املســاعد أن إدارة بوغانفيــل بصــدد إعــداد خطــة إمنائي

االقتصـــادية واخلـــدمات احلكوميـــة.  متســـقة لتحســـني التنميـــة
وأخرياً، أعرب عن تقديره ألعضاء الس علـى الـدعم املقـدم    
للمكتــب السياســي التــابع لألمــم املتحــدة وخللفــه، بعثــة األمــم 

  .)٦(املتحدة للمراقبة يف بوغانفيل، يف تنفيذ واليته
__________ 
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ورحــب معظــم املــتكلمني بإنشــاء حكومــة بوغانفيــل    
، وأعربـوا عـن تقـديرهم حلكومـة بـابوا      املتمتعة بـاحلكم الـذايت  

غينيا اجلديدة جلهودها الرامية إىل تنفيـذ اتفـاق السـالم. وأثـىن     
العديــد مــن املــتكلمني علــى أعمــال جهــود األمــم املتحــدة يف    

ــل، وأشــاروا إىل   ــات    أــابوغانفي ــرب منوذجــا لبعث ميكــن أن تعت
ــراعات      ــع الصـ ــل مـ ــة بالتعامـ ــغرية املكلفـ ــدة الصـ ــم املتحـ األمـ

ــتكلمني   اإلق ــم املـ ــر معظـ ــالم. وأقـ ــاء السـ ــادرات بنـ ــة ومبـ ليميـ
ــل     بالتحــديات املقبلــة، وأكــدوا علــى حاجــة حكومــة بوغانفي
املتمتعـــة بـــاحلكم الـــذايت إىل بنـــاء اقتصـــاد مســـتدام وكـــذلك  
قدرات إدارية من أجـل توطيـد جهـود السـالم. وأعـرب ممثـل       

، بابوا غينيا اجلديدة عـن امتنانـه لألمـم املتحـدة وجملـس األمـن      
 ونيوزيلنـــدا وفيجـــي، وفـــانواتو، ،والـــدول األعضـــاء أســـتراليا

يـة بعثـة   لوال النـاجح  االختتـام  إىل أدى ممـا  بذلتـها  اليت للجهود
  .)٧(األمم املتحدة
__________ 
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